Provozní řád
Duhového parku cz.
Vážení návštěvníci vítáme Vás v rodinném areálu Duhový park.
Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní řád.
za osoby mladší 15 ti let ručí osoba doprovodu, která je způsobilá k právním úkonům.
Osoby s mentálním či fyzickým postižením musí být taktéž doprovodu opatrovníka.
Koupí vstupenky čí její získáním se každý návštěvník zavazuje tento provozní řád
dodržovat a v případě jeho porušení nese plné následky za škodu vlastní či škodu svěřené
osoby.
5. Návštěvník je povinen dbát s maximální péčí na pokyny organizátorů, kteří jsou oblečeni
v reflexním oblečení.
6. Areál Duhového parku je pojištěn pro případ živelné pohromy, či pro škodu způsobenou
návštěvníkovi poškozením zařízením Duhového parku, které způsobí zranění návštěvníka.
7. V Duhovém parku. je zakázáno užívat zařízení, pokud je povrch kluzký, horký, ostrý,
anebo jinak ohrožující zdraví či život návštěvníků. V takovém případě je každý, kdo tuto
závadu zjistí povinen toto oznámit organizátorovi.
8. Působení všech činností v parku je vždy na vlastní nebezpečí návštěvníka, za osoby
nesvéprávné ručí jejich zástupce.
9. Pokud dojde ke zranění osoby, je povinností každého návštěvníka, poskytnout zraněné
osobě první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc a bezprostředně nahlásit incident
organizátorovi.
10. V našem Duhovém parku je povoleno vše tj. užívat si do libosti, pokud mají psa či jiné
zvíře musí být zvíře zabezpečeno vodítkem a náhubkem. Můžete konzumovat vlastní
jídlo, vlastní nápoje, avšak u osob, které budou jevit známky požití omamných či jiných
návykových látek včetně alkoholu budou tyto osoby ostrahou vyvedeni. Pokud se budete
chovat jako slušní lidé, budeme vám vděčni a rádi za každou vaši návštěvu. Pokud však
budete svým chováním ostatním znepříjemňovat jejich šťastný den či poškozovat majetek
Duhového parku či majetek návštěvníků, budete zadržení do příjezdu orgánů činných
v trestním řízení.
11. Ochranné pomůcky při sportovní či jiné činnosti Duhový park nezabezpečuje a
návštěvníci jsou povinni ochranné pomůcky používat. Pokud je nemají k dispozici, nesmí
na sportovní či jiný prvek vstupovat.
12. Při použití sociálních zařízení zachovávejte jejich čistotu.
13. Odpadky prosíme, vhazujte do nádob, které jsou po celém areálu k dispozici.
14. Věříme, že si náš rodinný Duhový park oblíbíte stejně, jako tisíce návštěvníků před vámi a
doufáme i po vás.
15. Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 4. 2016,
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V Třebovli 1. 3. 2016.
Ředitel Duhového parku cz.
Josef Paldus

